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Taust 

Missioon ja visioon 

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon. 

EIK missioon on luua koos iga inimese inimõigusi austav Eesti. 

EIK visioon on olla aastaks 2020 mõjus ja pädev Eesti sõltumatu 
inimõigusliikumise eestvedaja. 

EIK korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele. Meie fookuses on 
hetkel võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja 
pagulaste inimõigused. Oleme Eesti Mitmekesisuse Kokkuleppe koordinaatorid. Jälgime 
üldist inimõiguste olukorda Eestis ning avaldame 2007. aastast aruannet inimõiguste 
olukorrast Eestis. 

Liikmelisus 

EL põhiõiguste ameti põhiõiguste platvorm, EL mitmekesisuse kokkulepete platvorm, 
ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu (erikonsultatiivstaatus). 

Inimõiguste ümarlaud, pagulasorganisatsioonide ümarlaud. 

Eesti Inimõiguste Keskus on ÜRO pagulasameti UNHCR rakenduspartner 
Eestis. 



Sissejuhatus 
Eesti Inimõiguste Keskuse (EIK) aasta saab kokku võtta märksõnaga COVID-19, mis 
jättis enamikule tegevustele oma jälje.  

EIKi hakkas aasta algusest juhtima Egert Rünne ning aasta esimesel poolel liitus 
keskusega kommunikatsioonijuht Mirjam Savioja ning pagulasvaldkonna jurist Markus 
Hallang. 

Aasta esimene kvartal möödus plaanipäraselt, valmistasime ette erinevaid tegevusi 
ning aasta lubas tulla töine ja tegevuste rohke. Siis tuli COVID-19 kriis, mil aasta 
tegevus- ja ajakavad lendasid prügikasti ning kodust sai uus kontor. Samas, EIKi 
tugevust näitab see, et olukorraga kohaneti kiirelt ning kokkuvõttes pidime ära jätma 
vaid ühe tegevuse - mitmekesisuse päeva. Kõik muu viisime veebi või lükkasime edasi, 
samuti saime nõustatud kõik kliendid, kes meie poole pöördusid.  

Vaatamata sellele, et paljudel inimestel oli majanduslikult raske aasta, siis EIKi poolt 
kogutud annetuste hulk märkimisväärselt ei vähenenud ning püsiannetajate hulk 
kasvas. On hea meel, et meie toetajad hindavad meie tööd ja ei jäta meid ka rasketel 
aegadel. 

2020. aastal lõpetasime edukalt oma esimese Euroopa Komisjoni poolt rahastatud 
rahvusvahelise koostööprojekti ning laiendasime strateegilise hagelemise valdkonda, 
võttes käsile oma esimese väljendusvabaduse kaasuse.  

Aasta lõpus koostasime EIKi järgneva viie aasta strateegia, mille nõukogu ka heaks 
kiitis. Järgnevatel aastatel on põhirõhk suunatud juba olemasolevate tegevuste 
arendamisele ning digiõiguste suuna väljatöötamisele. Inimõiguste keskuse eesmärk on  
ka järgneval viiel aastal see, et iga Eesti inimene nii enda, kui teiste inimõiguste eest 
seisaks. 

Egert Rünne 

Juhataja 



Inimesed 

2020. aastal oli EIKis 7 täistööajaga töökohta. 2020. aastal töölepinguga tööl olnud 
töötajad:  

• Kelly Grossthal (strateegilise hagelemise valdkonna juht), 

• Liina Rajaveer (mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juht), 

• Liina Laanpere (õiguskspert, tõlk), 

• Markus Hallang (pagulasvaldkonna jurist), 

• Mirjam Savioja (kommunikatsioonijuht), 

• Uljana Ponomarjova (pagulasvaldkonna juht, võrdse kohtlemise võrgustiku 
koordinaator), 

• Egert Rünne (juhataja). 

Lisaks töölepinguga töötavatele töötajatele pakkusid oma ekspertiisi aasta jooksul veel 
ka käsunduslepinguga töötajad. Samuti kasutas EIK strateegiliste kaasuste raames 
advokaadibüroode teenuseid. Keskuse töösse panustas aasta jooksul ka üle kümne 
vabatahtliku. 

Eesti Inimõiguste Keskuse Nõukogu oli 2020. aasta lõpus kuueliikmeline: Katrin 
Merike Nyman-Metcalf, Jevgeni Krištafovitš, Piret Mårtensson, Olga Sõtnik, 
Märt Väljataga ja Paloma Krõõt Tupay. 

Inimõiguste Keskusele osutab raamatupidamisteenust Ernst & Young Baltic AS.   



Lühikokkuvõte 

 



il



Strateegiline hagelemine ja 
huvikaitse 
Kaks uut strateegilist kaasust:  

1. Väljendusvabadus ja õigus teha petitsioone. Meie poole pöördus kunstnik, üliõpilane ja 
kodanikuaktivist Katrina, kelle Raadio Sky Plus saatejuht Alari Kivisaar oli andnud 
kohtusse, süüdistades Katrinat laimamises. Juunis alustas Katrina avalikku petitsiooni 
Kivisaare raadioeetrist eemaldamiseks, eesmärgiga kaitsta põhiõiguslikke väärtusi ja 
seista vastu vähemusi alavääristavale ebaõiglusele. Käesoleva strateegilise 
kohtuvaidluse laiem eesmärk on arutleda väljendusvabaduse kui ühe olulise 
inimõiguse olemuse ja piiride üle, sh. õiguse üle koostada petitsioone. 

2. Koroonakriisi piirangud. Kogudusele keelati pidada jumalateenistust koroonakriisi 
ohtude tõttu, samas lubas KOV pidada suure osalejaskonnaga laadapäeva. Kaotasime 
vaidemenetluse, 2021 jätkub kohtumenetlus.  

  
Jõustunud kohtuotsusega kaasused: 
  
1. Notari ametitoiming ja kooseluseadus. 8. 

juunil 2020 tegi Harju maakohus otsuse 
meie poolt esindatava kooselupere kasuks. 
Kohtumäärus kohustab notarit, kes talvel 
keeldus lesbipaari puhul kooselulepingut 
sõlmimast, nende taotluse uuesti läbi 
vaatama. Kohtuotsus on jõustunud. 

2. Liikumispuudega noormehe kaasus. 
Oktoobris 2020 saavutasime kohtuvõidu 
vaidluses liikumispuudega noormehe 
õiguste üle. Tallinna halduskohus otsustas, 
et linn on käitunud noormehega 
õigusvastaselt ja peab talle tagama inimväärikad võimalused ühiskonnas osalemiseks. 

3. Ealise diskrimineerimise kaasus. 2019. aastal alanud kohtuvaidlus ealisest 
diskrimineerimisest värbamisel jätkus 2020 aastal Tartu Ringkonnakohtus, kuhu 
esitasime 2020 kohtu palvel lisainfot. Novembris saabus kohtuotsus, mis ei olnud 
meile soodne ja loobusime kaebuse esitamisest Riigikohtusse.  

Kokku oli 2020. aastal sisulisi pöördumisi 69 (sisaldab ka pöördumisi, mis liikusid edasi 
strateegilise hagelemise kaasusteks). Pöördumised jagunesid temaatiliselt, nende seas oli 
esikohal kooseluseaduse rakendussätete puudumisega seotud probleemid. Lisaks 
nõustasime ealise diskrimineerimise, Covid-19 kriisi ja töökeskkonna teemadel. 

2020. aastal toetasid valdkonna tegevusi inimõiguste keskuse annetajad ja 
sotsiaalministeerium. 



Võrdne kohtlemine 

Võrdse kohtlemise võrgustik 

Võrgustiku aasta oli vaatamata COVID-19 kriisile üks aktiivsemaid ning üheskoos sai palju 
tegevusi elluviidud. 

Aasta algas ringireisiga ümber Eesti, et koguda inimeste mõtteid ning arvamusi 
inimõiguste ja võrdse kohtlemise teemadel. Külastati Raplat, Narvat, Kuressaaret, Pärnut 
ja Tapat. Kohtuti koolides õpilastega, kohalike omavalitsuste esindajatega ning ka kohalike 
inimestega. Lisaks viidi läbi veebiküsitlus, et kõik Eesti inimesed saaksid inimõiguste 
olukorra üle Eestis arvamust avaldada.  
 
Võrgustikuga osaleti suvel 
arvamusfestivalil, kus 
koordineeriti võrdse kohtlemise 
ala ning viidi üheskoos läbi 
kaheksa temaatilist arutelu: 
“Ahistamine kõrgkoolis - 
erandjuhtum või normaalsus?
Kus on piir?”, “Kes kaitseb 
inimõiguste kaitsjat?”, 
“Pagulased arutavad: kuhu ma 
kuulun?”, “E-rivajadus ja e-riik. 
Kui ligipääsetav on veeb?”, “Kas 
ja kuivõrd on noorte rahu ning 
julgeolek enesestmõistetav?”, 
“Rahvusvahelised kohustused: 
kas kasulikud ka mulle?”, “Isade roll: töö- ja pereelu tasakaal, võrdsed võimalused 
vanemaks olemisel”, “Kas on vabadus olla mittevegan?”  

Kõik võrgustiku liikmed panustasid ÜRO inimõiguste 
variraporti koostamisse, mis esitati oktoobris ka edukalt 
ära.  

2020. aastal liitus võrdse kohtlemise võrgustikuga kaks 
uut organisatsiooni: Eesti Üliõpilaskondade Liit ja MTÜ 
Eesti Pagulasabi. Seega oli aasta lõpuks võrgustik 
üheksaliikmeline, lisaks eelpool mainitutele veel ka Eesti 
Inimõiguste Keskus, Eesti LGBT Ühing, Eesti 
Noorteühenduste Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, 
Eesti Vegan Selts, Lastekaitse Liit, Oma Tuba. 

2020. aastal rahastas võrgustiku tegevusi Euroopa 
Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, 
mille operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös 
Vabaühenduste Liiduga. 



Vaenukõne ja vaenukuriteod 

Politsei ja vabaühenduste koostöö vaenukuritegudega võitlemiseks 

Eestis, Lätis ja Leedus

2018. aastal alustasime kaheaastase projektiga, mille 
eesmärk oli algatada vabaühenduste ja riiklike 
politseiasutuste koostöö, et võidelda haavatavate 
isikute vastu suunatud vaenukuritegudega Eestis, 
Lätis ning Leedus. 2020. aastal sai projekt edukalt 
lõpetatud. Projekti käigus korraldati suutlikkuse 
suurendamise seminar vabaühendustele ja 
õiguskaitseasutustele, Baltikumi vabaühenduste 
koolitajate koolitus vaenukuritegevuse vastu 
võitlemiseks, õiguskaitseasutuste ja valitsusväliste 
organisatsioonide koolitus puuetega inimeste vastase 
vaenukuritegevuse teemal, lisaks toimus ka 
rahvusvaheline konverents „Ühendades jõud: ühiselt 
vaenukuritegevuse vastu”. 

Lisaks töötati välja: 

• soovitused poliitikakujundajatele puuetega inimeste vastu suunatud 
vaenukuritegevusega võitlemiseks, 

• koolituse õppekava ja koolituse läbiviimise juhend vaenukuritegude teemal, 
• veebi-juhised ja videod vaenukuritegude, vaenukõne ja selle vastu võitlemise viiside 

kohta.  

Lisaks enda juhitud projektile olime partnerid veel kolmes vaenukõne ja vaenukuritegusid 
käsitlevas projektis: “OpCode – online vaenukõne vastu”,  “LGBT kogukonna vastu 
suunatud vaenukõne ja vaenukuritegudega tegelemine” ja “Aktiivsed Euroopa kodanikud 
vaenukõne vastu” neis oleme partnerid 

Projekte kaasrahastas Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi (2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 



Mitmekesisus ja kaasatus 

Mitmekesisuse märgis 

2020. andsime teist korda organisatsioonidele üle 
mitmekesisuse märgise “austame erinevusi”. 

Mitmekesisuse märgis on kvaliteedimärk, mis 
näitab, et ettevõte on atraktiivne tööandja, mis 
ootab tööle talente sõltumata nende soost või 
taustast. See saadab väärtuspõhise sõnumi ka klientidele ja koostööpartneritele, et 
ettevõte hoolib Eestist ja maailmast ning annab oma panuse selle paremaks 
muutmiseks. 

16. septembril tunnustasid Eesti Inimõiguste Keskus ja Sotsiaalministeerium 
kvaliteedimärgisega “Austame erinevusi” 32 tööandjat, kes on võtnud fookusesse 
mitmekesisuse ja kaasatuse edendamise oma organisatsioonis. Esmakordselt pälvisid 
tunnustuse Telia Eesti, ADM Interactive, Pipedrive, IPF Digital, SOL Baltics, VIA 3L, 
Vabaühenduste Liit, Playtech Estonia, Ellex Raidla, Prisma Peremarket, Nordea Bank 
Abp Eesti filiaal, Creditstar Group, Vanalinna Ehitus, Enics Eesti ja Töötukassa. 
Tunnustusüritusel õnnitleti lisaks kõiki 2018. aastal märgise pälvinud organisatsioone, 
kes pikendasid märgist järgmiseks perioodiks, nende seas näiteks Swedbank, 
Kaubamaja ja Häirekeskus. Järgmine märgiste üleandmine toimub aastal 2022. 



Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustik 

2020. aastal toimus kaks 
mitmekesisuse kokkuleppe 
liitumisüritust. Kevadel liitus 
kokkuleppega 11 Eesti 
ettevõtet ja organisatsiooni. 
Oma väärtusi kinnitasid 
avalikkuse ees Wunder, Enics, 
SOL Baltics, MoveMyTalent, 
Creditstar Group, E-riigi 
Akadeemia, Vanalinna Ehitus, 
Grant Thornton Baltic, Via 3L, 
Playtech ja IPF Digital.  

Sügisesel liitumisüritusel  tegid 
suure väärtuspõhise sammu  ABB, 
birkle IT, CyberCube, Eesti 
Noorsootöötajate Kogu, 
Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus (EAS), Hollandi 
suursaatkond, 
Keskkonnaagentuur, 
Korruptsioonivaba Eesti, Luidja 
Tsirkusetalu, LVLup! 
videomängude muuseum, Odeon 
Bar ja Patendiamet.  

Eestis on kokkuleppega liitunud 
seega juba 136 organisatsiooni. 

2020. aastal toetas valdkonna tegevusi sotsiaalministeerium. 



Varjupaigataotlejad 

Varjupaigataotlejate õigusabi kättesaadavus ja monitooring 

2020. aastal pakkusid keskuse juristid õigusnõustamist 37 varjupaigataotlejale. Nõustatud 
varjupaigataotlejate päritoluriigid olid Venemaa, Valgevene, Türgi, Süüria, Ukraina, 
Nigeeria. Üksikuid taotlejaid oli ka Keeniast, Tadžikistanist, Afganistanist, Ugandast, 
Marokost, Egiptusest, Araabia Ühendemiraatidest, Kongo DVst, Iraagist; üks nõustamine 
anti isikule, kelle päritolu oli teadmata. Lisaks nõustamistele pakkusid juristid taotlejatele 
varjupaigamenetluse jooksul ka esindust, osalesid varjupaigaintervjuudel, aitasid koguda 
tõendeid ning päritoluriigi informatsiooni.  

Samuti nõustasid keskuse juristid 
kümmet rahvusvahelise kaitse 
saanud isikut (pagulast ja täiendava 
kaitse saajat) Süüriast, Afganistanist, 
Ukrainast, Türgist, Albaaniast ja 
Venemaalt. Nõustamiste peamisteks 
teemadeks olid perekonna 
taasühinemine, erinevate 
dokumentide ja kodakondsuse 
taotlemisega seotud küsimused. 

Keskuse juristid algatasid 
pagulasvaldkonnas 11 strateegilist 
kaasust, seoses varjupaigataotluste 
tagasilükkamisega ja 
varjupaigataotlejate 
kinnipidamisega. 

Lisaks korraldasid keskuse juristid 
kaks seirevisiiti 
kinnipidamiskeskusesse (Soodevahes) ning kaks seirevisiiti Vao ja Vägeva 
varjupaigataotlejate majutuskeskustesse. Kogutud info põhjal tegid juristid vajadusel 
sekkumisi, et tagada varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saanud isikute õigusi.  

2020. aasta pagulasvaldkonna tegevused viidi läbi koostöös ÜRO Pagulasametiga (UNHCR). 



Inimõigused Eestis  

Inimõiguste saadikud 

2020. aastal otsisime inimõiguste saadikuid Ida-Virumaalt, Lääne-Virumaalt ja 
Harjumaalt, kokku leidsime neli uut saadikut, ning kokku on meid juba üheksa. Saadikute 
võrgustik on edenenud hästi olenemata mõningatest keerukatest otsustuskohtadest, mida 
COVID-19 pandeemia meie ette sättis. Kuigi kaks planeeritud saadikute osalusel toimuma 
pidanud ettevõtmist (mitmekesisuse päeva ja pagulaspäeva raames) jäid ära, asendusid 
need küllalt loomulikul moel teiste üritustega ning suve jooksul kujunes keskuse tiimi ja 
saadikute vahel hea sünergia. Lisaks üritustel kaasa löömisele osales üks meie saadik ka 
keskuse särkide ülespildistamisel. On näha, et saadikud jagavad meelsasti meie infot, 
üritusi ja ettevõtmisi ning on ka ise proaktiivsed. Saadikute sisuline kaasatus ja tiimitunne 
on väga olulised projekti õnnestumiseks ning pingutame, et neid edaspidigi hoida.  

Saadikute programmi arendamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uurimisvõrgustiku FRANET Eesti 
koordinaator 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) eesmärgiks on pakkuda põhiõiguste küsimustes abi 
ja teadmisi Euroopa Liidu ning selle liikmesriikide asjakohastele asutustele ja 
ametivõimudele, samuti aidata neid meetmete rakendamisel ja asjakohaste tegevuskavade 
kujundamisel. 

Koordinaatori roll on tagada ametile Eesti kohta usaldusväärseid, objektiivseid ja 
võrreldavaid sotsiaal-õiguslikke andmeid põhiõiguste teemadel.  Inimõiguste Keskuse ja 
partneroganisatsiooni Praxise eksperdid viivad FRANET võrgustiku liikmetena nelja aasta 
jooksul läbi uuringuid erinevatel põhiõiguste teemadel väljendusvabadusest ja 
privaatsusest võrdse kohtlemiseni.  

Keskuse eksperdid viisid 2020. aastal läbi üle kümne temaatilise uuringu.  

Probleemkohtade tuvastamine romade lõimumise poliitikas 

Avaldasime koostöös Kesk-Euroopa Ülikooliga kolmanda uuringu romade kaasamise 
poliitika ja meetmete rakendamise kohta Eestis. Varasemad seirearuanded tõstsid esile 
probleemi, et Eestis on puudus aktiivsetest romade õiguste eest seisvatest 
organisatsioonidest. Kolmas uuring selgitas välja selle probleemi taga olevaid põhjusi, 
tutvustades kodanikuühiskonna arengu konteksti Eestis, analüüsides romade 
organisatsioonide võimestamiseks ette võetud riiklikke meetmeid ja hinnates takistusi, 
millega seisavad silmitsi olemasolevad romade huvikaitse organisatsioonid. 



Rahastuse mitmekesistamine 

Rahastusallikad 

EIK tegevus sõltub eelkõige sellest, kuivõrd hästi suudame oma tegevuste kuludele leida 
rahastust. Lõviosa 74% rahastusest pärineb erinevatest riigi või välismaistest 
projektitoetustest, mis on oma iseloomult sihtotstarbelised ning ei võimalda kiirelt 
reageerida muutuvale olukorrale. 16%  rahastusallikatest olid seotud annetuste või 
toodete ja teenuste müügiga. Ka nendest olid osad sihtotstarbelised, strateegiliste 
kaasuste jaoks tehtud annetused.  

Jätkusuutlikkuse suurendamiseks ja kiiremaks reageerimiseks muutuvale olukorrale on 
vajalik järgmistel aastal suurendada mittesihtotstarbeliste rahastusallikate osakaalu. 
Eriti olukorras, kus projektipõhisel rahastusel on kohustuslik omafinantseering 5-20% 
saadud summast. 

Hea on tõdeda, et aastast aastasse on projektitoetuste osakaal langenud ning muud 
tulud tõusnud, aga palju tööd on veel vaja teha, et rahastus oleks veelgi mitmekesisem. 

6%

10%

10%

74%
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Annetused 

Keskus kogus 2020. aastal 
annetusi 20 385 eurot. Vaatamata 
COVID-19 kriisile ja 
majanduslikule ebakindlusele 
summa drastiliselt ei langenud.  
Keskuse töö jätkusuutlikkust 
tagav püsiannetajate hulk kasvas 
40%. Kokku annetas aasta jooksul 
inimõiguste keskusele 248 
erinevat inimest. 

Üks jätkusuutlikumaid rahastamisviise on 
püsiannetuste kogumine. See tagab kindla 
sissetuleku igal kuul ning annab 
paindlikkuse kiirelt reageerida muutuvale 
olukorrale. Püsiannetustest kogutud raha 
investeerisime peamiselt tagasi 
annetustegevuse arendamiseks ning 
kandsime sellest projektide 
omafinantseeringu osa. 

2020. aasta lõpus oli meil 138 
püsiannetajat. Võrreldes 2020. aastaga on 
meil 55 püsiannetajat rohkem.  

Lisaks valmisid 2020. aastal ka inimõiguste keskuse toetajasärgid ning sokid, mida 
kandes saavad kõik näidata, et nad panustavad Eestisse, kus igaühe inimõigused on 
kaitstud.  

Mis me kogutud annetustega tegime? 

• Tasusime kahe strateegilise kaasuse õigusabi 
kulud. 

• Tasusime projektide omaosaluse kulud. 

Annetuste puhul on keskusel võimalik hoida ka 
rahalist puhvrit, et kriitilisel ajal ei jääks töö seisma 
ning saaks koheselt reageerida ühiskonnas aset 
leidvatele muutustele. 
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Inimõiguste Keskuse 
strateegia 2021-2025 
Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu kinnitas 25. jaanuaril keskuse uue strateegia 
aastateks 2021–2025.   

MISSIOON 

Eesti Inimõiguste Keskus tegutseb selle nimel, et luua üheskoos iga inimese inimõigusi 
austav Eesti. 

VISIOON 

Eesti on avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised ja riiklikult tagatud ning iga 
inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist. 

PÕHIMÕTTED 

• Lähtume oma tegevuses sellest, mille nimel ise töötame. 
• Lähtume vabaühenduste eetikakoodeksist. 
• Oleme parimad selles, mida teeme.  
• Sekkume targalt, kui näeme selleks vajadust.  
• Meie kommunikatsioon on inimõigustel tuginev ja täpne.  
• Ühendame jõud nendega, kelle eesmärgid meie omadega kattuvad. 

EIKil on aastatel 2021–2025 kaks strateegilist eesmärki: 

Eesmärk 1: Eesti on avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised, kaitstud ja tagatud.  
Eesmärk 2: Iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist.  

Strateegia elluviimiseks on vajalik:  

• asjatundlikkus – EIK on ekspertorganisatsioon, iga uus algatus nõuab põhjalikku 
ettevalmistust ja spetsiifiliste teadmistega inimeste kaasamist;  

• eestvedamine – muutused on võimalikud juhul, kui igal EIKi tegevussuunal on 
eestvedaja ja me võtame strateegiliste eesmärkidega tegelemisel proaktiivse rolli;  

• ressursid – tegevuste elluviimiseks on olulised piisavad ressursid, seega jätkame 
koostööd pikaajaliste toetajatega, otsime uusi rahastusvõimalusi ja kogume 
annetusi; 

• koostöö – ühendame jõud nendega, kelle eesmärgid meie omadega kattuvad, sh 
riigiasutused, rahvusvahelised organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, 
ettevõtted, vabaühendused ja üksikisikud.  

Strateegiat täiendab iga-aastane tegevusplaan, mis võtab arvesse lähituleviku 
väljavaateid. 



Eesmärgid, tulemused ja mõõdikud 

EESMÄRK TULEMUS MÕÕDIK

Eesti on avatud 

ühiskond, kus 

inimõigused on olulised, 

kaitstud ja tagatud.

Mitmekesisuse 

väärtustamisega on 

loodud eeldused 

võrdseteks 

võimalusteks.

• laieneb mitmekesisuse kokkuleppe 

võrgustik  

• kasvab mitmekesisuse märgise 

omanike arv  

• mitmekesisuse võrgustiku liikmed 

osalevad aktiivselt koolitustel  

• kasvab ürituste arv mitmekesisuse 

päeva tähistamisel 

• mitmekesisuse ja kaasatuse valdkond 

on rahastatud erinevatest allikatest

Diskrimineerimise ja 

inimõiguste teemadele 

on tähelepanu juhitud ja 

konkreetseid murekohti 

lahendatud  

strateegilise hagelemise 

abil.

• tegeletud on vähemalt kolme 

strateegilise kaasusega aastas 

• kasvab advokaatide ja juristide arv, 

kes huvituvad koostööst strateegilise 

hagelemise raames  

• iga strateegilise kaasuse jaoks on 

tegevus- ja kommunikatsiooniplaan 

koos kaasuse rahastamiseks vajalike 

annetustegevustega 

• olemas on veebipõhine tööriist 

potentsiaalsetele strateegilise 

hagelemise klientidele testimaks, kas 

nende kaasuse puhul on tegu 

diskrimineerimisega

Tagatud on tõhus ja 

kvaliteetne õigusabi 

varjupaigataotlejatele ja 

pagulastele.

• pakutud on  esmast õigusnõustamist 

enamikule Eestis varjupaika palunud 

inimestele 

• tegeletud on vähemalt viie 

strateegilise kaasusega aastas 

• valdkond on rahastatud erinevatest 

allikatest



Suurendatud on iga 

inimese turvatunnet, 

võideldes ühiskonnas 

leviva vaenuga.

• läbi on viidud baasuuring 

vaenukuritegude levikust Eestis  

• olemas on püsiv rahastus vaenukõne 

ja vaenukuritegude vastu võitlemiseks

Iga inimene teab, et 

tema ja teiste õigused 

väärivad kaitsmist.

Inimõiguste alane 

teadlikkus on 

paranenud.

• kasvab inimeste osakaal, kes teavad, 

mis on inimõigused  

• igal teisel aastal on ilmunud aruanne 

“Inimõigused Eestis” 

• igal teisel aastal on ilmunud avaliku 

arvamuse uuring LGBTQ teemadel. 

• sisend on antud igale 

poliitikaalgatusele ja eelnõule, mille 

osas on pädevus ja võimekus 

• inimõiguste giidi platvormi 

külastatakse rohkem

Üle Eesti on kokku 

toodud inimesed ja 

organisatsioonid, kelle 

jaoks on inimõiguste 

eest seismine oluline.

• inimõiguste saadikute programm on 

toimiv võrgustik vähemalt 15 

saadikuga 9 maakonnas 

• vabatahtlike tagasiside näitab, et nad 

saavad aru oma ülesannetest 

• püsiannetajaid on 200 ja annetuste 

aastane summa katab EIKi kaudsed 

kulud 

• võrdse kohtlemise võrgustik töötab 

aktiivselt 

• infokanalitel on 14 000 regulaarset 

jälgijat 

• kodulehe külastatavus on aastast 

aastasse tõusnud



Inimõiguste keskuse 

kompetents ja 

tegevushaare on 

suurenenud.

• aktiivselt on panustatud Euroopa, 

maailma ja teiste riikide 

inimõigustega tegelevate võrgustike ja 

organisatsioonide töösse  

• käivitatud on töö andmekaitse ja 

privaatsuse suunal 

• töötajad on teadlikud keskuse 

eesmärkidest, motiveeritud ja rahul 

• kõneisikute ring on laienenud, 

suurenenud on sõnavõttude arv 

meedias 

• tegevuste rahastus tuleb aasta lõikes 

vähemalt kaheksast eri allikast
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 153 920 188 821 2

Nõuded ja ettemaksed 42 442 2 665 3

Kokku käibevarad 196 362 191 486  

Kokku varad 196 362 191 486  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 9 684 11 025 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 148 466 159 729 6

Kokku lühiajalised kohustised 158 150 170 754  

Kokku kohustised 158 150 170 754  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 13 13  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 20 719 22 602  

Aruandeaasta tulem 17 480 -1 883  

Kokku netovara 38 212 20 732  

Kokku kohustised ja netovara 196 362 191 486  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 260 577 262 421 7

Tulu ettevõtlusest 78 295 39 774  

Kokku tulud 338 872 302 195  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -307 991 -278 293 8

Mitmesugused tegevuskulud -13 295 -25 802  

Kokku kulud -321 286 -304 095  

Põhitegevuse tulem 17 586 -1 900  

Intressitulud 20 17  

Intressikulud -126 0  

Aruandeaasta tulem 17 480 -1 883  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 17 586 -1 900  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -39 777 21 739 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -1 341 3 330 5

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
271 057 338 789 6

Kokku rahavood põhitegevusest 247 525 361 958  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 20 17  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 20 17  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -282 446 -300 810 6

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -282 446 -300 810  

Kokku rahavood -34 901 61 165  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 188 821 127 656 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -34 901 61 165  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 153 920 188 821 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 13 22 602 22 615

Aruandeaasta tulem 0 -1 883 -1 883

31.12.2019 13 20 719 20 732

Aruandeaasta tulem 0 17 480 17 480

31.12.2020 13 38 199 38 212
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardi nõuetega, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Sihtasutuse majandusaasta vältab 1. jaanuarist  31. detsembrini.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Sihtasutus on koostanud täismahus majandusaasta aruande.

Raamatupidamise aastaaruanne on eurodes.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes pangakontode jääke ja raha kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). 

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu

lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. 

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses,

mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. 

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates aruandekuupäevast; või sihtasutusel

pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva. 

Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud

sisulised tingimused on täidetud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustisena

Seotud osapooled

Sihtasutuse aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. asutajaid;

2. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

3. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Raha kassas 195 515

Raha pangakontodel 153 725 188 306

Kokku raha 153 920 188 821

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 8 750 8 750  

Ostjatelt laekumata

arved
8 750 8 750  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
6 532 6 532 4

Muud nõuded 27 160 27 160  

Viitlaekumised 27 160 27 160 6

Kokku nõuded ja

ettemaksed
42 442 42 442  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 2 500 2 500  

Ostjatelt laekumata

arved
2 500 2 500  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
165 165 4

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 665 2 665  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 0 0 46

Üksikisiku tulumaks 0 2 154 0 2 947

Erisoodustuse tulumaks 0 55 0 365

Sotsiaalmaks 0 3 924 0 5 099

Kohustuslik kogumispension 0 233 0 241

Töötuskindlustusmaksed 0 280 0 0

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad 6 532 0 165 0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 6 532 6 646 165 8 698



28

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisainformatsioon lisas 3 ja 5.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 3 038 3 038  

Maksuvõlad 6 646 6 646 4

Kokku võlad ja ettemaksed 9 684 9 684  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 327 2 327  

Maksuvõlad 8 698 8 698 4

Kokku võlad ja ettemaksed 11 025 11 025  

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
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 31.12.2018 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

PONGO 77 208 9 000 0 -79 361 0 6 847

SPEAK 27 244 3 690 0 -22 483 0 8 451

KYSK 18 4 608 0 0 -4 608 0 0

KYSK 19 9 000 0 0 -9 000 0 0

KYSK 20 3 690 0 0 -3 690 0 0

CODE 0 72 040 0 -5 825 0 66 215

DIGI 0 7 278 0 -7 278 0 0

DIVW 0 39 813 0 -7 457 0 32 356

EGUI 0 550 0 -387 0 163

ENAR 21 0 1 750 0 -1 750 0 0

FRA 0 3 750 0 -3 157 0 593

HMNS 19 0 92 808 0 -92 808 0 0

MÄRGIS 0 17 500 0 -4 664 0 12 836

PF 2019 0 794 0 -794 0 0

ROMA 19 0 6 320 0 -6 320 0 0

REGIO 0 12 496 0 0 0 12 496

UNHCR 19 0 51 000 -91 -50 665 0 244

VÕIVIK 0 20 000 0 -472 0 19 528

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

121 750 338 789 -91 -300 719 0 159 729

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

121 750 338 789 -91 -300 719 0 159 729
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 31.12.2019 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

PONGO 6 847 9 206 0 -32 367 16 314 0

SPEAK 8 451 0 0 -11 951 3 500 0

CODE 66 215 0 0 -22 612 0 43 603

DIVW 32 356 5 599 0 -30 412 0 7 543

EGUI 163 6 700 0 -5 671 0 1 191

FRA 593 31 210 0 -21 414 0 10 389

MÄRGIS 12 836 35 000 0 -13 223 0 34 614

REGIO 12 496 9 997 0 -12 457 0 10 036

UNHCR 244 50 976 0 -51 220 0 0

VÕIVIK 19 528 15 132 0 -42 007 7 346 0

ERAS 0 5 958 0 -700 0 5 258

ROMA 0 2 240 0 -110 0 2 130

HMNS 0 97 567 0 -63 864 0 33 703

CODEOF 0 1 472 0 -1 472 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

159 729 271 057 0 -309 480 27 160 148 467

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

159 729 271 057 0 -309 480 27 160 148 467

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 231 147 239 470

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 29 430 22 951

Kokku annetused ja toetused 260 577 262 421

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 260 577 262 421

Kokku annetused ja toetused 260 577 262 421
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Transpordikulud 2 382 10 758  

Üür ja rent 13 022 12 753  

Mitmesugused bürookulud 35 085 23 039  

Lähetuskulud 1 283 3 919  

Koolituskulud 14 778 13 938  

Tööjõukulud 202 613 180 453 9

Ruumide rent üritustel 6 158 5 438

Raamatupidamisteenused 7 200 6 600

Reklaam 25 470 12 265

Muud 0 9 130  

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
307 991 278 293  

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Palgakulu 152 641 138 263  

Sotsiaalmaksud 49 992 44 999  

Kokku tööjõukulud 202 633 183 262  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
202 613 180 453 8

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 7 6  

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 1 1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 26 592 6 956



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2021

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus (registrikood: 90012202) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ELERI NARITS Sisestaja 25.05.2021

EGERT RÜNNE Juhatuse liige 25.05.2021



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020, nimetatud

kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise

aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise

aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 22 kuni 31.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba

olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400

(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Anne Nuut

Vandeaudiitori number 485
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